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Koncepcia misie a vzdelávania ECAV na Slovensku 2021 – 2030 

 

1. Prečo Koncepcia misie a vzdelávania? 

 

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a 

učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ 

           Mt 28, 19 – 20 

  

„A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za 

pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo.“  

Ef 4, 11 – 12 

 

„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.“  

K. Kuzmány 

 

„Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé, skúste nevedomosť.“   Andy McIntyre 

 

2. Vízia ECAV 2020 

 

Na synode ECAV v Prešove 21. júna 2019 bola prijatá Vízia 2020 + 5. Predsedníctvo ECAV ju 

rozpracovalo do „zhutnenej“ podoby a nazvalo VÍZIA NA 5 PRSTOV. Na stretnutí 

s predsedníctvami dištriktov a synodálnych výborov 23. januára 2020 vo Zvolene prerokovalo s 

prítomnými text vízie a zapracovalo ich pripomienky. Vzišla z toho VÍZIA NA 5 PRSTOV ECAV 

s mottom S KRISTOM A SPOLU.  

Vízia obsahuje päť cieľov: zvestovať, slúžiť, radovať sa, bdieť a podporovať. Napĺňanie 

týchto cieľov chce ECAV realizovať napr. cez: duchovné cvičenia pre duchovných a 

neordinovaných, školenia presbyterov na úrovni cirkevných zborov či seniorátov, budovanie 

kontaktov so zahraničnými Slovákmi, reformou cirkevno-právnych predpisov, komplexnú mobilnú 

aplikáciu pre každého evanjelika, propagáciu štúdia na EBF UK v cirkevných zboroch, 

hospodárske a revízne výbory na všetkých úrovniach, implementáciu Elektronického 

informačného systému ECAV, posilnenie duchovnej služby vo veľkých mestských cirkevných 

zboroch, prácu s vysokoškolskou mládežou či nemocničnú službu1.  

                                                             
1https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/vizia-na-5-prstov 

https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/vizia-na-5-prstov
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Koncepcia misie a vzdelávania ECAV prináša návrh strategických cieľov a strategických 

opatrení, ako VÍZIU NA 5 PRSTOV ECAV s mottom S KRISTOM A SPOLU realizovať v praxi 

v horizonte rokov 2021 – 2030. 

Vzhľadom na neprehliadnuteľnú premenu životného štýlu, globalizáciu a privatizáciu 

náboženstva v súčasnej dobe, je nevyhnutné neustále zlepšovať a rozširovať misijno-vzdelávacie 

stratégie ECAV.Z tohto dôvodu je potrebné vzdelávať ordinovaných (zamestnancov ECAV) 

a neordinovaných členov cirkvi v kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktorých ovládanie 

(tzv. „5O“2– pozri nižšie)je potrebné nielen pre praktický život cirkvi v 21. storočí, ale aj pre 

zvyšovanie konkurencieschopnosti ECAV na trhu „rôznorodých ponúk globálneho sveta.“ Získanie 

a využívanie konkrétnych kľúčových kompetencií (spôsobilostí) pri práci s cieľovými skupinami 

(viac Analýza súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV) je aj predpokladom pre 

úspešnú a na jednotlivca zacielenú vnútornú a vonkajšiu misiu ECAV v postmodernej dobe. 

 

 
 

 

Vzdelávanie v „5O“ pre potreby misijnej práce a života ECAV 

 

3. Analýza súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV 

Na úvod predkladáme Analýzu pôsobenia ECAV v oblasti misie a vzdelávania3, opierajúc sa 

najmä o štatistické ukazovatele z roku 2019. Prioritne sme sa zamerali na analýzu vybraných 

segmentov z oblasti vnútornej misie (VMV) a oblasti vzdelávania, ktoré sa realizujú na pôde 

ECAV. Počet účastníkov (kvantitatívne stále vysoký) VMV aktivít a rôznym spôsobom 

vzdelávaných v ECAV (hlavne na hodinách náboženskej výchovy vo verejných školách 

a evanjelického náboženstva v cirkevných školách) nám ukazuje, že je potrebné hľadať stále nové 

spôsoby a formy („semper reformanda“), ako daný stav udržať a skvalitniť. Veľkou výzvou je aj 

                                                             
2Rámcový návrh vzdelávania ordinovaných a neordinovaných členov ECAV v „5O“ (Príloha 2). Odporúčame prečítať 

najprv Analýzu súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV (Príloha 1). 
3 Pozri Príloha 1. 

súčasný stav

Koncepcia misie 
a vzdelávania

"5O" 

Vízia ECAV

"5P"

1. oblasť

misijno-
sociálna

2. oblasť

mediálno-
technologická

3. oblasť

metodicko-
didaktická

4. oblasť

psychologicko
-eticko-

pastorálna

5. oblasť

hospodársko-
právna
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oslovenie členov cirkvi (ale aj nečlenov) rôzneho veku „žijúcich v šedej zóne,“ čiže momentálne 

duchovne nevyhranených. 

 

4. Strategické ciele Koncepcie misie a vzdelávania ECAV na Slovensku  

2021 – 2030 

Vychádzajúc z Analýzy súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV predkladáme 

nasledovné strategické ciele4 Koncepcie misie a vzdelávania ECAV na Slovensku 2021 – 2030: 

1. Definovať duchovné potreby rôznych generácií (cieľových skupín) ECAV v kontexte 

religióznych, spoločenských, demografických transformácií a prognóz populačného vývoja 

ECAV na Slovensku v 21. storočí.  

2. Vytvoriť efektívnu a koordinovanú sieť misijne funkčných cirkevno-organizačných jednotiek5, 

účelových zariadení a evanjelických cirkevných škôl (kľúčový cieľ v oblasti misie ECAV), 

s kvalifikovanými ordinovanými a neordinovanými členmi ECAV v „5O“, schopnými pozývať ku 

viere v Pána Ježiša Krista aj v prostredí sekularizovanej postmodernej spoločnosti. 

3. Vytvoriť efektívny a koordinovaný systém formálneho a neformálneho, celoživotného 

a kontinuálneho vzdelávania (kľúčový cieľ v oblasti vzdelávania ECAV) ordinovaných 

a neordinovaných členov ECAV v „5O“, ktorý má pomáhať k úspešnej misijnej činnosti ECAV 

aj v prostredí sekularizovanej postmodernej spoločnosti. (pozri Cieľ 2). 

4. Prispôsobiť personálnu stratégiu6 ECAV potrebám a transformáciám ECAV (Cieľ 1) a výberu 

misijných a vzdelávacích stratégií v ECAV (Cieľ 2 – 3). 

5. Motivovať ordinovaných a neordinovaných členov ECAV k misii a vzdelávaniu sa. 

6. Získavať finančné zdroje na rozvoj misijných a vzdelávacích aktivít ECAV. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pojem strategické ciele v kapitole 5. Strategické opatrenia k dosiahnutiu strategických cieľov Koncepcie misie a 

vzdelávania ECAV 2021 – 2030 nahrádzame slovom ciele (napr. Cieľ 1). 
5 Cirkevná ústava ECAV – Článok 14: „Evanjelická cirkev sa člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory. Evanjelická 
cirkev a jej organizačné jednotky majú právnu subjektivitu.“ Článok 15 (1): „Orgánmi cirkevných organizačných 
jednotiek sú konvent, presbyterstvo a predsedníctvo. Organizačné jednotky si môžu zriadiť aj poradné a iniciatívne 
orgány, ktoré však nemajú rozhodovaciu právomoc.“ 
6 Personálna stratégia – je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľov v oblasti riadenia a rozvoja 
ľudských zdrojov a ľudského kapitálu v organizácii. 
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5. Strategické opatrenia k dosiahnutiu strategických cieľov  

Koncepcie misie a vzdelávania ECAV 2021 – 2030  

 

Strategické opatrenia7 k dosiahnutiu strategických cieľov Koncepcie misie a vzdelávania ECAV 

2021 – 2030 zahŕňajú niekoľko oblastí:  

 

a. legislatívnu,  

b. personálnu,  

c. manažérsku,  

d. ekonomickú a  

e. iné. 

 

Každá oblasť obsahuje osobu alebo cirkevný orgán zodpovedný za realizáciu opatrenia(í) a 

časový rozsah realizácie opatrenia(í). Definovanie kontrolných orgánov a merateľných 

ukazovateľov splnenia jednotlivých strategických cieľov a strategických opatrení budeme 

špecifikovať pre konkrétne časové obdobia najmä v rámci plánov činnosti Edukačno-misijného 

centra ECAV (Cieľ 2) z dôvodu zachovania prehľadnosti tejto tabuľky. 

 

Poznámka:  

Strategické opatrenia pre prehľadnosť označujeme arabskými číslicami. V rámci jedného cieľa 

môže byť aj niekoľko opatrení, ktoré sú od seba niekedy obsahovo nezávislé, ale spadajú pod 

jeden cieľ. 

 

Napr.: 

Cieľ 2, Opatrenie č. 1d 

Cieľ 2, Opatrenie č. 2b 

  

                                                             
7Pojem Strategické opatrenia v kapitole 5. Strategické opatrenia k dosiahnutiu strategických cieľov Koncepcie misie a 

vzdelávania ECAV 2021 – 2030 nahrádzame slovom opatrenie (napr. Opatrenie č. 1a). 
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Cieľ 1:Definovať duchovné potreby rôznych generácií (cieľových skupín) 

ECAV v kontexte religióznych, spoločenských, demografických transformácií 

a prognóz populačného vývoja ECAV na Slovensku v 21. storočí.  

(Opatrenia 1a – 1d) 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 

o
b

la
sť

 

 
 
 
 
 
 

  

P
e

rs
o

n
ál

n
a 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1a: 
Konštituovanie sociologicko-demograficko-
teologickej konzultačnej skupiny Edukačno-
misijného centra (EMC) ECAV8 z odborníkov 
z oblasti sociológie, demografie, sociológie 
náboženstva a praktickej teológie za účelom 
monitorovania potrieb a populačného vývoja 
cieľových skupín Koncepcie misie a 
vzdelávania. 

Osoba(y) 
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 
spustenia činnosti 
EMC ECAV (resp. 
vedúci EMC ECAV 
od 1. januára 2022, 
ak prebehlo 
výberové konanie). 

03/2022 

M
an

až
é

rs
ka

 o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1b: 
Definovanie výskumných cieľov a náplne práce 
konzultačnej skupiny EMC ECAV.  
 
 
 
 

Osoba(y) 
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 
spustenia činnosti 
EMC ECAV(resp. 
vedúci EMC ECAV 
od 1. januára 2022, 
ak prebehlo 
výberové konanie). 

06/2022 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie č. 1c: 
Vyhodnotenie výsledkov Sčítania obyvateľov 
2021 –jeho dopadov na život ECAV 
a stanovenie prognóz vývoja evanjelickej 
populácie v regiónoch Slovenska. 

Vedúci EMC ECAV 
a členovia 
konzultačnej 
skupiny. 
 
 

12/2022 
Podmienkou 
je zverejnenie 
výsledkov 
Sčítania 
obyvateľov 
2021. 

Ek
o

n
o

m
ic

ká
 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1d: 
Zistenie cenovej ponuky (resp. objednanie) 
komplexného výskumu potrieb a názorov 
cieľových skupín Koncepcie misie 
a vzdelávania na vybrané otázky (napr. etické, 
bohoslužobné, očakávania od ECAV atď.) v 
sekulárnej agentúre zameranej na výskum 
verejnej mienky.  
 

Vedúci EMC ECAV 
v spolupráci s  
P-ECAV/ 
GP-ECAV. 
 
 

Podľa potreby 
a finančných 
možností 
ECAV. 

In
é

 

   

                                                             
8Viac o EMC ECAV pozri strategické opatrenia k Cieľu 2. 
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Cieľ 2: Vytvoriť efektívnu a koordinovanú sieť misijne funkčných cirkevno-

organizačných jednotiek, účelových zariadení a evanjelických cirkevných škôl 

(kľúčový cieľ v oblasti misie ECAV), s kvalifikovanými ordinovanými a 

neordinovanými členmi ECAV v „5O“, schopnými pozývať ku viere v Pána 

Ježiša Krista aj v prostredí sekularizovanej postmodernej spoločnosti.  

(Opatrenia 1a – 1i, 2a – 2d, 3a – 3c, 4a – 4g, 5a – 5c) 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 
o

b
la

sť
 

Opatrenie č. 1a: 
Zriadenie EMC ECAV od 1. januára 2022 
na základe Štatútu EMC ECAV a rozpočtu 
EMC ECAV na rok 2022 schválenými 
synodou ECAV 2021. 
 
Opatrenie č. 1aa: 
Príprava Organizačného poriadku EMC 
ECAV a Pracovného poriadku EMC ECAV 
a jeho integrácia do štruktúry GBÚ ECAV. 
 
 
 
 

Predseda ŠV, VM, 
GHV, GPZ 
(generálny právny 
zástupca) ECAV, 
osoba(y) 
poverená(é) 
prípravou spustenia 
činnosti EMC 
ECAV a 
P-ECAV. 

Zasadnutie GP 
ECAV 09/2021 
(resp. prvé 
zasadnutie GP 
ECAV po synode 
2021).  
 
Podmienka: 
schválenie 
zriadenia EMC 
ECAV od 1. 
januára 2022 
a jeho Štatútu 
synodou. 

Opatrenie č. 4a: 
Zmena Organizačného poriadku EMC 
ECAV v prípade, že si práca pracovných 
sekcií pod gesciou EMC ECAV bude 
vyžadovať ďalšieho zamestnaného 
koordinátora pre misiu v rámci EMC ECAV. 

P-ECAV, GPZ, 
vedúci EMC ECAV. 
 

Podľa potreby 
a finančných 
možností. 

P
e

rs
o

n
ál

n
a 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1b: 
Poverenie osoby (osôb) prípravou (od 
synody ECAV 2021 – 31. decembra 2021) 
spustenia činnosti EMC ECAV k 1. januáru 
2022 v zmysle Štatútu EMC ECAV (po 
schválení aj Organizačného poriadku EMC 
ECAVa Pracovného poriadku EMC ECAV). 
 
 

P-ECAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 7 pracovných 
dní od Synody 
2021.  
Podmienka: 
schválenie 
zriadenia EMC 
ECAV od 1. 
januára 2022 
a jeho Štatútu 
synodou. 

Opatrenie č. 1c: 
Príprava a zrealizovanie výberového 
konania na pracovné pozície v EMC ECAV. 
 

GP ECAV 
vymenuje predsedu 
a členov výberovej 
komisie (na návrh 
predsedu VM a ŠV 
ECAV) na prvom 
zasadnutí GP po 
synode 2021. 
 

Výberové 
konanie, ktoré 
vypíše predseda 
výberovej komisie 
sa uskutoční 
najneskôr do 2 
mesiacov od 
schválenia 
Organizačného 
poriadku EMC 
ECAV 
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a Pracovného 
poriadku EMC 
ECAV 
generálnym 
presbyterstvom. 

Opatrenie č. 2a: 
Pravidelná analýza činnosti a materiálno-
personálnych potrieb seniorálnych a 
dištriktuálnych VMV resp. podávanie 
návrhov na zriadenie špecifických misijných 
pozícií v ECAV.  
 
 

P-ECAV, predseda 
VM a koordinátor 
EMC ECAV pre 
misiu. 
 

Podnety v oblasti 
materiálno-
personálnych 
potrieb VMV 
zbiera vedúci 
EMC ECAV a 1 x 
ročne ich 
predkladá na 
posúdenie 
Kurikulárnej rade 
EMC ECAV. 

Opatrenie č. 3a: 
Príprava duchovných cvičení pre 
ordinovaných(1 x ročne) a neordinovaných 
členov ECAV (1 x ročne). 
 

Tajomníci pre 
vnútornú misu na 
biskupských 
úradoch ECAV a 
koordinátor pre 
misiu EMC ECAV. 

Podľa stanovenia 
v kalendári 
podujatí ECAV 
pre daný 
kalendárny rok. 

Opatrenie č. 4b: 
Vytvorenie databázy vhodných členov 
pracovných sekcií pre prácu s cieľovými 
skupinami. 
 

Osoba(y) 
poverená(é) 
prípravou spustenia 
činnosti EMC 
ECAV (resp. 
koordinátor EMC 
ECAV pre misiu po 
výberovom konaní), 
predseda VM, 
dištriktuálni 
a seniorálni 
predsedovia VMV. 

12/2021 

M
an

až
é

rs
ka

 o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1d: 
Zvolanie prvého stretnutia Kurikulárnej rady 
EMC ECAV (v zmysle Štatútu EMC ECAV) 
za účelom prípravy aktivít EMC ECAV na 
rok 2022. 
 

Osoba(y) poverené 
P-ECAV prípravou 
(od synody ECAV 
2021 – 31. 
decembra 2021) 
spustenia činnosti 
EMC ECAV. 

Do 2 mesiacov od 
schválenia Štatútu 
EMC ECAV 
synodou 2021. 
 

Opatrenie č. 1e: 
Predloženie Plánu činnosti EMC ECAV na 
rok 2022 na GP. 
 
 

Osoba(y) 
poverená(é) 
prípravou spustenia 
činnosti EMC 
ECAV P-ECAV 
(resp. vedúci EMC 
od 1. januára 2022, 
ak prebehlo 
výberové konanie). 

GP 12/2021 
 

Opatrenie č. 1f: 
Rezervovanie ubytovacích zariadení na 
aktivity EMC ECAV v roku 2022 (v prípade 

Osoba(y) 
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 

9 – 12/2021 
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prezenčných aktivít). 
 

spustenia činnosti 
EMC ECAV 
(resp. vedúci EMC 
ECAV od 1. 
januára 2022, ak 
prebehlo výberové 
konanie). 

Opatrenie č. 1g: 
Vytipovanie lektorov EMC ECAV a tvorba 
vzdelávacích modulov pre rok 2022. 
 

Osoba(y) 
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 
spustenia činnosti 
EMC ECAV (resp. 
vedúci EMC ECAV 
od 1. januára 2022, 
ak prebehlo 
výberové konanie). 

9 – 12/2021 

Opatrenie č. 2b: 
Príprava ročných (resp. viacročných) 
plánov misie ECAV + plánu vzdelávania 
v oblasti misie na základe monitorovania 
potrieb a populačného vývoja cieľových  
skupín (pozri príloha Analýza) Koncepcie 
misie a vzdelávania (pozri aj Opatrenia č. 
1c a 1d Cieľa 1).  
 
Poznámka: 
Ročný plán misie je v zmysle Štatútu EMC 
ECAV súčasťou ročného plánu EMC 
ECAV. 
 
 

Koordinátor 
EMCECAV pre 
misiu, vedúci EMC 
ECAV a predseda 
VM pripravia plán, 
ktorý pripomienkuje 
Kurikulárna rada 
EMC ECAV.  
 
Poznámka: 
Podnety do 
ročných plánov 
misie ECAV + 
vzdelávania 
v oblasti misie 
môžu cez 
koordinátora EMC 
ECAV pre misiu 
podávať aj 
predsedovia 
synodálnych 
výborov ECAV 
resp. iné COJ 
ECAV alebo 
členovia ECAV 
podľa Cirkevnej 
ústavy čl. 7 ods. 
1e. 

Predloženie plánu 
misie v rámci 
ročného plánu 
EMC ECAV na 
GP v 12. mesiaci 
predchádzajúceho 
roka, ktoré 
schvaľuje ročný 
plánu EMC ECAV 
na nasledujúci 
kalendárny rok. 

Opatrenie č. 3b: 
Zabezpečenie duchovných cvičení pre 
ordinovaných a neordinovaných členov 
ECAV a ich integrácia do kalendára 
podujatí ECAV. 
 
 
 

P-ECAV, predseda 
VM, vedúci EMC 
ECAV. 
 

GP ECAV v 12. 
mesiaci 
predchádzajúceho 
roka, ktoré 
schvaľuje 
kalendár podujatí 
ECAV na 
nasledujúci 
kalendárny rok. 
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Opatrenie č. 4c: 
Vytvorenie pracovných sekcií pod gesciou 
EMC ECAV pre prácu s cieľovými 
skupinami: deti, konfirmandi/dorastenci, 
mládež 16+, vysokoškolská mládež, 
presbyteri, pracovné sekcie zamerané na 
pastorálnu starostlivosť a evanjelizáciu. 
 
(Poznámka pod tabuľkou). 
 

Osoba(y)  
poverená(é) 
prípravou spustenia 
činnosti EMC 
ECAV (resp. 
koordinátor EMC 
ECAV pre misiu po 
výberovom konaní) 
v spolupráci s 
predsedom VM. 

03/2022 
 

Opatrenie č. 4d: 
Definovanie cieľov a náplne práce 
jednotlivých pracovných sekcií: deti, 
konfirmandi/dorastenci, mládež 16+, 
vysokoškolská mládež, presbyteri, 
pracovné sekcie zamerané na pastorálnu 
starostlivosť a evanjelizáciu. 
 
(Poznámka pod tabuľkou). 
 
 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu 
v súčinnosti 
s predsedom VM. 
V zmysle Štatútu, 
Organizačného 
poriadku EMC 
ECAV a 
Pracovného 
poriadku EMC 
ECAV komunikujú 
a konzultujú 
s vedúcim EMC 
ECAV. 

06/2022 
 

Opatrenie č. 4e: 
Zriadenie a zabezpečenie činnosti 
„SOS linky evanjelika“(urgentná duchovná, 
psychologická resp. právna pomoc). 

P-ECAV 
v spolupráci s 
vedúcim EMC 
ECAV. 

12/2022 

Opatrenie č. 5a: 
Príprava vzdelávacích resp. vedeckých 
konferencií z oblasti misie, ktorých témy 
vyplynú z podnetov a odporúčaní 
pracovných sekcií (Cieľ 2, Opatrenie č. 4c a 
4d), cirkevných grémií ECAV, synodálnych 
výborov, účelových zariadení ECAV alebo 
evanjelickej verejnosti. 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu, 
vedúci EMC ECAV. 
 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 
 

Opatrenie č. 5b: 
Príprava edičného plánu EMC ECAV z 
oblasti misie (napr. vzdelávacie materiály 
vytvorené pracovnými sekciami 
spadajúcimi pod gesciu EMC ECAV, 
výsledky monitorovania misijných potrieb 
cieľových skupín, manuály/metodiky na 
misijnú prácu atď.). 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu, 
vedúci EMC ECAV. 
 
 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 

Ek
o

n
o

m
ic

ká
 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1h: 
Preskúmanie možností získavania 
finančných zdrojov použiteľných na činnosť 
EMC ECAV z externého prostredia (mimo 
rozpočtu ECAV) napr. z partnerských cirkví, 
projektov vypísaných samosprávami atď. 
 
 

Osoba(y)  
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 
spustenia činnosti 
EMC ECAV (resp. 
vedúci EMC ECAV 
od 1. januára 2022, 
ak prebehlo 
výberové konanie), 

2021 – 2030 
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predseda ŠV, VM 
a GHV ECAV. 

Opatrenie č. 2c: 
Príprava rozpočtu na realizáciu ročného 
plánu vonkajšej a vnútornej misie ECAV 
+ plánu vzdelávania v oblasti misie 
(rozpočet bude súčasťou rozpočtu EMC 
ECAV). 

Vedúci EMC ECAV 
a koordinátor EMC 
ECAV pre misiu. 
 

Rozpočet 
EMCECAV 
schvaľuje synoda 
ECAV. 

Opatrenie č. 3c: 
Financovanie programovej časti 
duchovných cvičení (napr. náklady na 
lektorov) pre ordinovaných a 
neordinovaných v pomere 1:1:1 
(ZD:VD:ECAV). 
 
 

P-ECAV, P-ZD,  
P-VD. 
 

Podľa termínu 
duchovných 
cvičení. 
Poznámka: 
V prípade dohody 
medzi dištriktmi 
a ECAV, preberie 
ECAV všetky 
finančné záväzky. 

Opatrenie č.4f: 
Definovanie finančných požiadaviek (v 
oblasti: organizačnej, personálnej, 
materiálnej) jednotlivých pracovných sekcií 
pre ročné (viacročné) plány aktivít EMC 
ECAV (pozri Cieľ 2, Opatrenie č. 2). 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu a 
vedúci EMC ECAV. 
 

Rozpočet 
EMCECAV 
schvaľuje synoda 
ECAV. 
 

Opatrenie č. 4g: 
Príprava rozpočtu pre zriadenie a činnosť 
„SOS linky evanjelika.“ 

P-ECAV, GHV 
ECAV. 

03/2022 
 

Opatrenie č. 5c: 
Príprava rozpočtu vedeckej a editorskej 
činnosti v oblasti misie (napr. prenájom 
priestorov na konferencie, honorár pre 
lektorov konferencií, honorár pre autorov 
misijných publikácií atď.), ktorý bude 
súčasťou rozpočtu EMC ECAV. 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu a 
vedúci EMC ECAV. 
 
 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 
 

In
é

 

Opatrenie č. 1i: 
Propagovanie spustenia činnosti EMC 
ECAV a jeho aktivít od 1. januára 2022 
v evanjelickej verejnosti prostredníctvom 
dostupných médií (web, EPST, sociálne 
médiá). 
 
 
 

Osoba(y) 
poverená(é)  
P-ECAV prípravou 
spustenia činnosti 
EMC ECAV 
(resp. vedúci EMC 
ECAV od  
1. januára 2022, ak 
prebehlo výberové 
konanie). 

9 – 12/2021 
 

Opatrenie č. 2d: 
Špecifikácia prirodzených misijných centier 
v jednotlivých regiónoch (seniorátoch).  
 

Vedúci EMC a 
koordinátor EMC 
pre misiu 

12/2022 
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Poznámka: Opatrenie č. 4d: 

Pracovná sekcia pre prácu s cieľovou skupinou deti od 3 – 11 rokov 
/mamy kluby, detská besiedka/ 

• obsahová náplň práce: monitorovanie a definovanie potrieb cieľovej skupiny, príprava 
tematických okruhov, tvorba databázy materiálov pre prácu s deťmi a manuálov pre detské 
tábory; v spolupráci so vzdelávacím oddelením EMC ECAV vzdelávanie učiteľov detskej 
besiedky. 
 

Pracovná sekcia pre prácu s cieľovou skupinou od 11 – 16 rokov  
/konfirmandi a dorast/,  

• obsahová náplň práce: monitorovanie potrieb cieľových skupín, definovanie kurikula 
konfirmačnej prípravy, tvorba databázy materiálov; v spolupráci so vzdelávacím oddelením 
EMC ECAV vzdelávanie učiteľov konfirmačnej prípravy /väčšinou duchovných ECAV/ a 
pracovníkov s dorastom. 
 

Pracovná sekcia pre prácu s cieľovou skupinou – 16+ rokov /mládež/ 

• obsahová náplň práce: monitorovanie potrieb cieľovej skupiny, príprava tematických 
okruhov, tvorba databázy materiálov, komunikácia a koordinácia aktivít so Spoločenstvom 
evanjelickej mládeže /SEM/; v spolupráci so vzdelávacím oddelením EMC ECAVa SEM 
vzdelávanie pracovníkov s mládežou. 
 

Pracovná sekcia pre prácu s cieľovou skupinou – vysokoškolská mládež/ 
Univerzitné pastoračné centrá (UPC), 

• obsahová náplň práce: monitorovanie potrieb cieľovej skupiny, organizačná pomoc pri 
zakladaní UPC resp. pri práci s vysokoškolskou mládežou; v spolupráci so vzdelávacím 
oddelením EMC ECAV vzdelávanie pracovníkov s vysokoškolskou mládežou. 
 

Pracovná sekcia pre prácu s cieľovou skupinou – presbyteri, 

• obsahová náplň práce: monitorovanie a definovanie potrieb cieľovej skupiny, príprava 
tematických okruhov, tvorba databázy materiálov pre prácu s presbytermi; v spolupráci so 
vzdelávacím oddelením EMC ECAV vzdelávanie presbyterov. 
 

Pracovná sekcia so zameraním na pastorálnu starostlivosť, 

• obsahová náplň práce: monitorovanie potrieb členov ECAV v oblasti pastorálnej 
starostlivosti, zriadenie „SOS linky evanjelika“ /urgentná duchovná, psychologická resp. 
právna pomoc/; v spolupráci so vzdelávacím oddelením EMC ECAV a Školiacim centrom 
Evanjelickej diakonie vzdelávanie súvisiace s pastorálnou oblasťou napr. paliatívna 
starostlivosť, závislosti, tanatológia, suicidálne prejavy, rodinné a manželské poradenstvo, 
LGBT atď. 
 

Pracovná sekcia so zameraním na evanjelizáciu, 

• obsahová náplň práce: na základe analytických dát /Cieľ 1/ navrhovať, koordinovať a 

inovovať evanjelizačné podujatia na celocirkevnej úrovni, definovanie misijných stratégií pre 

prácu v urbánnom prostredí, participácia na príprave obsahovej náplne novovznikajúcich 

pracovných pozícií zamestnancov ECAV /Cieľ 4/; v spolupráci so vzdelávacím oddelením 

EMC ECAV a Mediálnym výborom ECAV vzdelávanie v širokospektrálnych formách 

postmodernej misie. 
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Cieľ 3: Vytvoriť efektívny a koordinovaný systém formálneho a neformálneho, 

celoživotného a kontinuálneho vzdelávania (kľúčový cieľ v oblasti vzdelávania 

ECAV) ordinovaných a neordinovaných členov ECAV v „5O“, ktorý má 

pomáhať k úspešnej misijnej činnosti ECAV aj v prostredí sekularizovanej 

postmodernej spoločnosti /pozri Cieľ 2/. 

(Opatrenia 1a – 1f, 2a – 2d, 3a – 3c) 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 
o

b
la

sť
 

Pozri: Cieľ 2,  
Opatrenia č.1a – 1i:  
Zriadenie EMC ECAV od 1. januára 2022 
na základe Štatútu EMC ECAV a rozpočtu 
EMC ECAV na rok 2022 schválenými 
synodou ECAV 2021. 
 
Opatrenie č. 1a: 
Novelizácia cirkevných nariadení 
o kaplánskej skúške9, farárskej skúške10 
a kandidátoch duchovnej služby ECAV 
(viac Opatrenie č. 2a Cieľa 3)11 resp. ich 
integrácia do zákona o vzdelávaní ECAV. 

P-ECAV, GPZ, 
koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie. 
 

12/2022 
 

Opatrenie č. 1b: 
Príprava zákona o vzdelávaní ECAV, ktorý 
právne ukotví systém formálneho a 
neformálneho, celoživotného a 
kontinuálneho vzdelávania ordinovaných 
a neordinovaných členov ECAV v „5O“. 

P-ECAV, GPZ, ŠV 
ECAV, koordinátor 
EMC ECAV pre 
vzdelávanie. 
 
 

12/2024 
 

Opatrenie č. 2a: 
Novelizácia cirkevného nariadenia o 
kandidátoch duchovnej služby (KDS) napr.: 
návrat k povinnej cirkevno-zborovej praxi; 
integrácia inštitútu KDS do systému 
formálneho, celoživotného a kontinuálneho 
vzdelávania ECAV – povinnosť absolvovať 
vzdelávania v „5O“; možnosť profilácie KDS 
v rámci personálnej stratégie ECAV atď. 

P-ECAV, GPZ, 
predseda ŠV 
ECAV, koordinátor 
EMC ECAV pre 
vzdelávanie. 
 

12/2024 

P
e

rs
o

n
ál

n
a 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1c: 
Pravidelná analýza vzdelávacích aktivít 
a materiálno-personálnych potrieb 
seniorálnych a dištriktuálnych ŠV resp. 
iných výborov v rámci ECAV (napr. 
Vieroučného, Právneho, Mediálneho, 
Výboru cirkevnej hudby atď.) a 
monitorovanie vzdelávania cieľových 
skupín misie ECAV. 
 

P-ECAV, predseda 
ŠV, VM ECAV a 
koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie. 
 
 

Podnety z oblasti 
vzdelávania 
zbiera vedúci 
EMC ECAV a 1 x 
ročne ich 
predkladá na 
posúdenie 
Kurikulárnej rade 
EMC ECAV. 

                                                             
9 Cirkevné nariadenie č. 5/1991 o kaplánskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 2/2003. 
10 Cirkevné nariadenie č. 6/1991 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 1/2010. 
11 Cirkevné nariadenie č. 5/2004 o kandidátoch duchovnej služby v ECAV. 
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Opatrenie č. 1d: 
Vytvorenie efektívneho a koordinovaného 
systému formálneho a neformálneho, 
celoživotného a kontinuálneho vzdelávania 
(kľúčový cieľ v oblasti vzdelávania ECAV) 
ordinovaných a neordinovaných členov 
ECAV v „5O“, ktorý má pomáhať k 
úspešnej misijnej činnosti ECAV aj v 
prostredí sekularizovanej postmodernej 
spoločnosti 
(pozri Cieľ 2).12 

Koordinátor EMC 
pre vzdelávanie, 
vedúci EMC ECAV, 
predseda ŠV a VM 
ECAV, koordinátor 
EMC ECAV pre 
misiu. 
 

06/2022 
 

Opatrenie č.1e: 
Príprava ročných (resp. viacročných) 
plánov vzdelávania ECAV na základe 
monitorovania potrieb a populačného 
vývoja cieľových skupín (pozri príloha 
Analýza a Opatrenia č. 1c a 1d Cieľa 1).  
 
Poznámka: 
Ročný plán vzdelávania je v zmysle Štatútu 
EMC ECAV súčasťou ročného plánu EMC 
ECAV. 
 
 

Koordinátor 
EMCECAV pre 
vzdelávanie, vedúci 
EMC ECAV 
a predseda ŠV 
ECAV pripravia 
plán ktorý 
pripomienkuje 
Kurikulárna rada 
EMC ECAV.  
 
Poznámka: 
Podnety do 
ročných plánov 
vzdelávania môžu 
cez koordinátora 
EMC ECAV pre 
vzdelávanie 
podávať aj 
predsedovia 
synodálnych 
výborov ECAV 
resp. iné COJ 
ECAV alebo 
členovia ECAV 
podľa Cirkevnej 
ústavy čl. 7 ods. 
1e. 

Predloženie plánu 
vzdelávania 
v rámci ročného 
plánu EMC ECAV 
na GP v 12. 
mesiaci 
predchádzajúceho 
roka, ktoré 
schvaľuje ročný 
plán EMC ECAV 
na nasledujúci 
kalendárny rok. 
 

Opatrenie č.1f: 
Tvorba vzdelávacích modulov (prezenčná a 
dištančná forma) v „5O“ (pozri Príloha 2: 
Rámcový návrh vzdelávania ordinovaných 
a neordinovaných členov ECAV v „5O "). 
 

Koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie, vedúci 
EMC ECAV, 
predseda ŠV a VM 
ECAV, koordinátor 
EMC ECAV pre 
misiu. 

Od zriadenia EMC 
ECAV a prijatia 
Štatútu EMC 
ECAV. 

Opatrenie č. 2b: 
Príprava spolupráce EMC ECAV s 

Dekan EBF UK, 
vedúci EMC ECAV. 

06/2022 
 

                                                             
12 Vzdelávanie v ECAV prebieha v súčasnosti väčšinou ako neformálne vzdelávanie (bez získania oficiálnych 
dokladov o získaní vzdelania) predovšetkým na pôde cirkevných zborov (seniorátov, dištriktov a na úrovni generálnej 
cirkvi) a je založené na báze dobrovoľnosti. Formálne vzdelávanie (v zmysle inštitucionálne) vedie k udeleniu oficiálne 
uznávaných dokladov a nadobudnutiu kvalifikácie. Je vždy organizované, má štruktúru a vzdelávacie ciele. 
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Evanjelickou bohosloveckou  
fakultou (EBF) UK v oblasti vzdelávania  
(s prioritným zameraním na vzdelávanie 
kandidátov duchovnej služby). 

Opatrenie č. 2c: 
Príprava spolupráce EMC ECAV s EBF UK 
v oblasti prípravy Evanjelického katechizmu 
pre 21. storočie. 

Dekan EBF UK, 
vedúci EMC ECAV. 
 
 

06/2022 

Opatrenie č. 3a: 
Príprava vedeckých 
(resp. popularizačných) konferencií a 
diskusií z oblasti vzdelávania, ktorých témy 
vyplynú z podnetov a odporúčaní 
cirkevných grémií ECAV, ŠV ECAV, 
synodálnych výborov, účelových zariadení 
ECAV alebo evanjelickej verejnosti. 

Koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie, vedúci 
EMC ECAV. 
 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 

Opatrenie č. 3b: 
Príprava edičného plánu EMC ECAV 
z oblasti vzdelávania (napr. vzdelávacie 
materiály vytvorené pracovníkmi EMC 
ECAV, výsledky monitorovania 
vzdelávacích potrieb cieľových skupín, 
manuály/metodiky na vyučovanie 
náboženskej výchovy atď.) 

Koordinátor EMC 
ECAV pre misiu, 
vedúci EMC ECAV. 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 

Ek
o
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o

m
ic

ká
 

o
b
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Opatrenie č. 2d: 
Príprava rozpočtu pre vydanie 
Evanjelického katechizmu pre 21. storočie. 

Dekan EBF UK, 
vedúci EMC ECAV. 
 

06/2022 

Opatrenie č. 3c: 
Príprava rozpočtu vedeckej a editorskej 
činnosti v oblasti vzdelávania (napr. 
prenájom priestorov na konferencie, 
honorár pre lektorov konferencií, honorár 
pre autorov publikácií atď.), ktorý bude 
súčasťou rozpočtu EMC ECAV. 

Koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie a 
vedúci EMC ECAV. 
 

Podľa pokynov 
vedúceho EMC 
ECAV. 
 

In
é

 

    

 

Cieľ 4: Prispôsobiť personálnu stratégiu ECAV potrebám a transformáciám 

ECAV (Cieľ 1) a výberu misijných a vzdelávacích stratégií v ECAV(Cieľ 2–3). 

(Opatrenia 1a – 1g, 2a – 2j, 3a – 3h) 

 

Termíny v Opatreniach č. 1a – 1g Cieľa 4 sú relatívne a treba ich vnímať v súčasných 

personálnych a finančných možnostiach ECAV – v dobe implementácie Cirkevného ústavného 

zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku do života 
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ECAV. Cieľ je možné dosiahnuť v prípade, že to umožnia personálne a finančné kapacity 

ECAV. 

Riešenia navrhnuté v Opatreniach č. 2a – 2j a 3a – 3h Cieľa 4 sú návrhom na riešenie 

konkrétnych existujúcich misijných projektov (napr. UPC Mosty v Bratislave), ale aj systematizáciu 

(resp. resystematizáciu) miest duchovných vo fakultných nemocniciach na Slovensku. 

 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 
o

b
la

sť
 

Opatrenie č. 1a: 
Systematizácia nových resp. 
resystematizácia existujúcich, vybraných 
miest duchovných ECAV zameraných na 
špecifické misijné úlohy resp. laických 
pracovníkov s poverením ECAV (napr. 
v UPC – pozri Opatrenia č. 2a – 2j Cieľa 4; 
nemocniční duchovní – pozri Opatrenia č. 
3a – 3h Cieľa 4; cirkevné médiá; duchovní 
správcovia nových cirkevných škôl a 
iných) na základe výsledkov Analýzy 
súčasného stavu v oblasti misie a 
vzdelávania ECAV (Príloha 1), 
monitorovania potrieb cieľových skupín 
Koncepcie misie a vzdelávania (pozri Cieľ 1 
Opatrenie č. 1d) a vyhodnotenia výsledkov 
Sčítania obyvateľov 2021  
(pozri Cieľ 1 Opatrenie č. 1c). 

P-ECAV a GPZ 
ECAV. 
 
 

12/2023 
 

Opatrenie č. 1b: 
Novelizácia cirkevno-právnych predpisov 
(Cirkevnej ústavy a cirkevných zákonov) 
s cieľom integrovať vytvorené pracovné 
pozície do právneho systému ECAV. 

P-ECAV a GPZ 
ECAV 

06/2024 

Opatrenie č. 2a: 
Príprava cirkevného nariadenia o postavení 
a činnosti UPC ECAV vrátane ich 
duchovných. 
(K otázke systematizácie/ 
resystematizácie miest duchovných pozri 
Cieľ 4 Opatrenie č. 1a). 

P-ECAV, GPZ a 
vedúci EMC ECAV. 
 

06/2022  
 

   

Opatrenie č. 2b: 
Príprava zriadenia nových UPC ECAV ako 
účelových zariadení ECAV s právnou 
subjektivitou, ktoré sa budú riadiť Štatútom 
UPC schváleným GP ECAV.13 
 
 

P-ECAV a P-COJ, 
ktoré sa rozhodnú 
participovať na 
činnosti UPC (pozri 
Opatrenie č. 2h a 2i 
Cieľa 4) 
 

Po zvážení 
personálnych 
a finančných 
možností ECAV 
resp. príslušných 
COJ na území 
príslušnej VŠ 
(alebo univerzity). 

   

                                                             
13Cirkevný zákon č. 7/1997 o celocirkevných úlohách programoch, účelových zariadeniach a organizáciách ECAV na 

Slovensku. 
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Opatrenie č. 2c: 
(Re)systematizácia miest duchovných 
v UPC v univerzitných mestách (pozri 
Opatrenie č. 2e Cieľ 4). 
 
 

P-ECAV a GP 
ECAV 

Po zvážení 
personálnych 
a finančných 
možností ECAV 
resp. príslušných 
COJ na území 
príslušného UPC. 

Opatrenie č. 3a: 
Príprava cirkevného nariadenia o misijno-
pastorálnej činnosti v nemocniciach a 
nemocničných duchovných. 
 
(K otázke systematizácie/ 
resystematizácie miest duchovných pozri 
Cieľ 4 Opatrenie č. 1a). 

P-ECAV, GPZ a 
vedúci EMC ECAV. 

06/2022  
 

Opatrenie č. 3b: 
(Re)systematizácia miest nemocničných 
duchovných v mestách na Slovensku 
s fakultnou nemocnicou. 
 

P-ECAV a GP 
ECAV. 
 

Po zvážení 
personálnych 
a finančných 
možností ECAV 
resp. príslušných 
COJ na území 
príslušnej 
fakultnej 
nemocnice. 
 

P
e

rs
o

n
ál

n
a 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1c: 
Zisťovanie záujmu o duchovnú službu v 
špecifických misijných pozíciách ECAV 
medzi kandidátmi duchovnej služby EBF 
UK a duchovnými ECAV. 

P-ECAV, duchovný 
správca EBF UK a 
vedúci EMC ECAV. 

12/2022 
 

Opatrenie č. 2d: 
Zisťovanie personálnych kapacít ECAV pre 
prácu v UPC ECAV 
(napr. vytipovanie záujemcov o misijnú 
a organizačnú prácu v UPC resp. s 
vysokoškolskou mládežou medzi 
kandidátmi duchovnej služby ECAV, 
duchovnými ECAV, ale aj laickými 
pracovníkmi CZ ECAV v sídle VŠ). 
 

Duchovný správca 
EBF UK, Zbor 
biskupov ECAV, 
koordinátor EMC 
ECAVpre misiu, 
koordinátor EMC 
ECAV pre 
vzdelávanie a 
predsedníctva CZ 
ECAV v sídle VŠ. 

12/2022 
 

Opatrenie č. 3c: 
Zisťovanie personálnych kapacít ECAV a 
záujmu o prácu nemocničných duchovných 
(napr. vytipovanie záujemcov medzi 
kandidátmi duchovnej služby ECAV a 
duchovnými ECAV). 

Duchovný správca 
EBF UK, Zbor 
biskupov ECAV a 
koordinátor EMC 
ECAV pre misiu. 

12/2022 

M
an

až
é

rs
ka

 
o

b
la

sť
 

Opatrenie č. 1d: 
Príprava vzdelávania pre záujemcov o 
duchovnú službu v plánovaných 
špecifických misijných pozíciách ECAV pre 
kandidátov duchovnej služby EBF UK a 
duchovných ECAV. 

P-ECAV a vedúci 
EMC ECAV. 

06/2023 
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Opatrenie č. 1e: 
Nástup pracovníkov ECAV do 
novovytvorených 
(resystematizovaných) 
pracovných pozícií.  

P-ECAV a osoby 
menované do 
pracovných pozícií 
(resp. víťazi 
výberových konaní 
poverení P-ECAV). 

01/2025 
 

Opatrenie č. 2e: 
Stabilizácia existujúcich a zriadenie nových 
Univerzitných pastoračných centier (UPC) 
ECAV v univerzitných mestách: Bratislava, 
Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, 
Zvolen, Prešov a Košice. 

P-ECAV, GPZ, GP 
ECAV. 
 
 

Od 06/2022  
(pozri Cieľ 4,  
Opatrenie č. 2a). 
 
 

Opatrenie č. 2f: 
Iniciovanie rokovaní s rektormi vysokých 
škôl (VŠ) o možnostiach zakladania UPC 
ECAV (kľúčové oblasti/otázky: prenájom 
priestorov, možnosti misijného pôsobenia 
v internátoch, využívanie grantov VŠ pre 
činnosť UPC, právna subjektivita UPC 
ECAV atď.). 

P-ECAV (resp. P-
ZD/VD ak VŠ 
spadá pod ich 
dištrikt) a vedúci 
EMC ECAV. 

06/2022 
 

Opatrenie č. 2g: 
Iniciovanie rokovaní s Konferenciou 
biskupov Slovenska Rímskokatolíckej cirkvi 
(RKC) /resp. rehoľami zodpovednými za 
chod UPC RKC/ o možnostiach využívania 
priestorovej infraštruktúry UPC RKC 
v zakladateľskom období UPC ECAV. 

P-ECAV a vedúci 
EMC ECAV. 
 
 

06/2022 
 

Opatrenie č. 2h: 
Iniciovanie spoločného rokovania 
predsedníctiev CZ ECAV: Trnava, Nitra, 
Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Prešov, 
Košice, predsedníctiev seniorátov (BAS, 
DNS, TUS, ZVS, ŠZS a KES), 
predsedníctiev ECAV a dištriktov s cieľom 
prerokovania reálnosti zakladania UPC 
ECAV. 

P-ECAV a vedúci 
EMC ECAV. 

09/2022 

Opatrenie č. 3d: 
Zriadenie (re)systematizovaných miest 
nemocničných duchovných vo fakultných 
nemocniciach:  
Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, 
Martin, Banská Bystrica, Prešov a Košice. 
 

P-ECAV, GPZ, GP-
ECAV. 
 

Od 06/2022 (pozri 
Cieľ 4, Opatrenie 
č. 3a). 

Opatrenie č. 3e: 
Iniciovanie rokovaní s Ministerstvom 
zdravotníctva resp. riaditeľmi fakultných 
nemocníc vo veci pôsobenia nemocničných 
duchovných ECAV na ich pôde. 

P-ECAV (resp. P-
ZD/VD ak fakultná 
nemocnica spadá 
pod ich dištrikt) 
a vedúci EMC 
ECAV. 

06/2022 

Opatrenie č. 3f: 
Iniciovanie spoločného rokovania 
predsedníctiev CZ ECAV: Bratislava, Nitra, 
Trnava, Trenčín, Žilina, Martin, Banská 

P-ECAV a vedúci 
EMC ECAV. 

09/2022 
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Bystrica, Prešov a Košice, predsedníctiev 
seniorátov (BAS, DNS, POS,TUS, ZVS, 
ŠZS a KES), predsedníctiev ECAV a 
dištriktov s cieľom prerokovania reálnosti 
zriadenie (re)systematizovaných miest 
nemocničných duchovných vo fakultných 
nemocniciach. 

Ek
o

n
o

m
ic

ká
 o

b
la

sť
 

Opatrenie č. 1f: 
Analýza finančných možností (náklady 
spojené s prenájmom priestorov 
v necirkevnom prostredí, mzda, vokátor 
atď.) ECAV pri systematizovaní nových 
(resystematizovaní) miest 
duchovných/laických pracovníkov 
s poverením ECAV. 

P-ECAV a GHV- 
ECAV. 

6/2022 

Opatrenie č. 2i: 
Analýza finančných nákladov na činnosť 
existujúcich a plánovaných UPC ECAV. 

P-ECAV a GHV 
ECAV. 

06/2022 
 

Opatrenie č. 2j: 
Príprava financovania činnosti (napr. 
prenájom priestorov, energie, vokátor atď.) 
konkrétnych UPC ECAV napr. v pomere: 
1:1:1 (ECAV, príslušný seniorát, miestny 
CZ). 
 
 

P-ECAV, GHV 
a predsedníctva 
príslušných COJ. 
 

Po zvážení 
personálnych 
a finančných 
možností ECAV 
resp. príslušných 
COJ (CZ, 
seniorát) na 
území VŠ (alebo 
univerzity). 

Opatrenie č. 3g: 
Analýza finančných nákladov na činnosť 
nemocničných duchovných ECAV vo 
fakultných nemocniciach. 

P-ECAV a GHV 
ECAV. 

06/2022 
 

Opatrenie č. 3h: 
Príprava financovania činnosti (napr. 
prenájom kancelárskych priestorov 
v nemocniciach, vokátor atď.) 
nemocničných duchovných ECAV 
v konkrétnej fakultnej nemocnici napr. 
v pomere: 1:1:1 (ECAV, príslušný seniorát, 
miestny CZ).  

P-ECAV, GHV 
ECAV 
a predsedníctva 
príslušných COJ. 

Po zvážení 
personálnych 
a finančných 
možností ECAV 
resp. príslušných 
COJ (CZ seniorát) 
na území fakultnej 
nemocnice. 

In
é

 

Opatrenie č. 1g: 
Príprava spustenia činnosti 
novovytvorených misijných miest 
(administratívna, organizačná).  
 

P-ECAV a osoby 
menované do 
pracovných pozícií 
(resp. víťazi 
výberových konaní 
poverení P-ECAV). 

07/2024 – 
12/2024 
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Cieľ 5: Motivovať ordinovaných a neordinovaných členov ECAV k misii a 

vzdelávaniu sa.  

(Opatrenia 1a – 1c) 

 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 
o

b
la

sť
 Opatrenie č. 1a: 

Príprava Pracovného poriadku ECAV, ktorý 
zohľadní sústavné prehlbovanie odbornej 
spôsobilosti (s dopadom napr. na kariérny 
rast a finančné benefity)zamestnancov 
ECAV prostredníctvom EMC ECAV (resp. 
iných externých vzdelávacích inštitúcií). 

P-ECAV a GPZ 
ECAV. 
 

12/2022 
 

Opatrenie č. 1b: 
Novelizácia Zásad ECAV na Slovensku č. 
1/2021 k odmeňovaniu duchovných čl. 4 a 
Oznámenia o schválení Zásad ECAV na 
Slovensku č. 2/2020 
k odmeňovaniu neordinovaných 
zamestnancov čl. 4.  

P-ECAV a GPZ 
ECAV 
 

06/2023 
 

P
e

rs
o

n
ál

n
a 

o
b

la
sť

 

 
 
 
 
 
 

  

M
an

až
é

rs
ka

 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1c: 
Informovanie evanjelickej verejnosti 
o úspešných aktivitách EMC ECAV, 
povzbudzovanie členov ECAV k duchovnej, 
finančnej a modlitebnej podpore EMC 
ECAV a ECAV. 
 

 

Vedúci EMC ECAV. 
 

Priebežne. 
 

Ek
o

n
o

m
ic

ká
 

o
b

la
sť

 

 
 
 
 
 
 
 

  

In
é
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Cieľ 6: Získavať finančné zdroje na rozvoj misijných a vzdelávacích aktivít 

ECAV. 

(Opatrenia 1a – 1c) 

OBLASŤ OPATRENIA ZODPOVEDNÍ TERMÍN 

Le
gi

sl
at

ív
n

a 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1a: 
Zmena Organizačného poriadku GBÚ 
ECAV a vytvorenie miesta projektového 
manažéra GBÚ. 
 
 
 
 

P-ECAV, GPZ 
ECAV. 
 

Do zasadnutia GP 
ECAV 04/2022. 

P
er

so
n

ál
n

a 

o
b

la
sť

 

 
 
 
 
 

  

M
an

až
é

rs
ka

 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1b: 
Príprava a zrealizovanie výberového 
konania na pracovnú pozíciu projektový 
manažér ECAV s nástupom od 01/2023. 

 

GP ECAV 
vymenuje predsedu 
a členov výberovej 
komisie na návrh 
predsedu GHV 
ECAV na prvom 
zasadnutí GP po 
Synode 2022. 

Výberové 
konanie, ktoré 
vypíše predseda 
výberovej komisie 
sa uskutoční 
najneskôr do 2 
mesiacov od 
vymenovania 
výberovej 
komisie. 

Ek
o

n
o

m
ic

ká
 

o
b

la
sť

 

Opatrenie č. 1c: 
Implementovanie finančných nákladov na 
pozíciu projektového manažéra GBÚ ECAV 
do rozpočtu ECAV od roku 2023. 
 
 
 
 
 

P-ECAV a GHV 
ECAV. 
 

Predložiť v rámci 
rozpočtu ECAV 
na rok 2023 na 
synodu ECAV 
2022. 

In
é

 

   

 

 


